
Пролетар і  всіх країн, єднайтеся! Рік видання 26-й

ЛЕНІНЕЦЬ
Орган Ново-Миргородського РК Комуністичної партії 

України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області.

Шо с т а  с е с і я  
В е р х о в ної  Р а д и  С Р С Р

6  лютого продовжувала робо
ту шоста сесія Верховної Ради 
СРСР четвертого скликання.

На другому засіданні Ради 
Союзу з сп івдоповіддю по пер
шому пункту порядку денного 
виступив голова Бюджетної ко
місії Ради Союзу депутат І. С. 
Сенін.

Потім почались дебати по 
першому пункту порядку ден
ного—Про план розвитку на
родного господарства і Держав
ний бюджет СРСР на 1957 рік.

Депутати, як і виступали в 
дебатах, розповідали про успі
хи, досягнуті трудящими у 
виконанні рішень XX з'їзду 
КПРС, вносили ряд пропозицій, 
спрямованих на дальший роз
виток промисловості і сільсько
го господарства країни.

Промисловість України, го
ворить депутат Н. Т. Каль- 
ченко (Українська РСР), в
1956 році дала надпланової 
продукції н а 3 мільярди 300 
мільйонів карбованців. Освоєно 
виробництво нових сортів я кіс
них сталей, прокату, кукуруд
зозбиральних комбайнів, високо
продуктивних верстатів. Введе
но в дію близько 200 нових 
великих державних підприємств, 
пущено всі агрегати Каховської 
ГЕС.

7 лютого н а роздільних за
сіданнях Ради Національностей 
 і Ради Союзу депутати обгово
р ювали план розвитку народно
г о господарства і Державний 
бюджет СРСР на 1957 рік.

У минулому році республіка 
достроково виконала план заго
тівель і закупок хліба, молока, 
вовни, картоплі й овочів, ви
нограду та інших продуктів. 
Усе це дало змогу поліпшити 
постачання населенню продук
тів харчування.

Трудящі Радянської України, 
сказав тов. Кальченко, з під
несенням боротимуться за те, 
щоб виконати і перевиконати 
завдання 1957 року.

Велика увага у виступах 
була приділена питанням ж ит
лового будівництва.

Депутати одностайно схвалю
вали проект Державного плану 
розвитку народного господар
ства і бюджету СРСР на 1957 
рік.

На засіданні Ради Національ
ностей була заслухана співдо
повідь голови Бюджетної комі
сії депутата А. М. Сафронова.

У дебатах в обговорюваному 
питанні виступило дев’ять де
путатів.

Всі промовці, що виступали 
в дебатах, висловлювались за 
схвалення народногосподарсь
кого плану і Державного бюд
жету СРСР на 1957 рік, як 
програми, що відповідає ж ит
тєвим інтересам радянського 
народу.

Всі промовці одностайно під
тримують пропозицію про зат
вердження. плану розвитку на
родного господарства і бюджету 
СРСР на 1957 рік.

8 лютого на роздільних за 
сіданнях Ради Союзу і Ради 
Національностей тривало обго
ворення плану розвитку на
родного господарства і Дер
жавного бюджету СРСР на 
1957 рік.

Депутати в своїх виступах 
палко схвалюють намічену про
граму дальшого розвитку еко
номіки і культури країни, ан а
лізують  результати минулого

року, викривають х иби в ро
боті промисловості і сільсько
му господарстві, вносять про
позиції, спрямовані на поліп
шення роботи державного апа
рату.

Всього у дебатах 8 лютого 
на роздільних засіданнях обох 
палат виступило 22 чоловіка.

Сесія продовжує роботу.
(ТАРС).

У Раді Міністрів СРСР
Рада Міністрів СРСР визнала необхідним проведення чер

гового Всесоюзного перепису населення СРСР у січні 1959 
року.

Бажані гості
Д о  к а м ’ян ськ и х  х л іб о р о 

б ів  п р иб у л и  гості з к о л г о с 
п у  „ П р и зы в " , С е р п у х о в с ь к о 
го р ай о н у , М о ск о в сь к о ї о б 
л асті. З м а г а н ня д в о х  к о л 
госп ів , я к е  р о зп о ч ал о ся  
три р о к и то м у , п е р е р о с л о  у 
в е л и к у  і м ідн у  д р у ж б у  т р у 
д івн и к ів  ко л го сп н и х  л ан ів . 
Я к р ід н и х  б р ат ів  і с е с те р  
зу стр іл и  к ам ’янці р о с ій с ь 
ки х к о л го сп н и к ів .

Д е л е г а ц ію  о ч о лю є а г р о 
ном М и к о л а  В отінцов . З  
ним п ри були  бр и гади р  к о р 
м о д о б у в н о ї б ри гади  Іван

К ал ін ін , колгосп н и й  м е х а н і
зато р  Ігор  П у га ч о в . В ід 
ко м со м о л ьц ів  та м о л о д і п р и 
були  кращ і ви робн и чн и ки  
бр и гади р  сви н о ф ер м и  Л ю д 
м ила Н осова , д о я р к а  Ганна 
Р я б о в а  та інш і.

Гості п о б у в а л и на всіх  
д іл я н к а х  ко л го сп н о го  ви 
р о б н ицтва, д е т а л ь н о  в и в ч и 
ли  р о б о ту  ко м п л ек сн и х  
б р и гад , о б м ін яли сь  д о с в і
д о м.

Х л ібороби  о б о х  ко л г о с 
пів ви р іш и ли  п р о д о в ж и ти  
зм аган н я .

1. Київ. У цьому році на Дарницькому шовковому комбінаті здано в експлуатацію нові цехи: ви
бійний—по вибиванню шовкових тканин, цех по виробці декоративних гобеленових тканин і цех шир
вжитку. На підприємстві встановлено більш як 400 ткацьких верстатів, вибійних, снувальних і кру
тильних машин.

2. Ржевський механічний завод імені Петровського (РРФСР) приступив до серійного випуску пор
тативних електричних швейних машин марки „Волга". Ця легка і зручна машина працює від сітки пе
ремінного струму напругою в 220 або 127 вольт. За годину вона витрачає 0,05 кіловат-години елек
троенергії. Машина важить вісім кілограмів. Корпус її виготовлений з алюмінію. Пуск, регулювання і 
зупинка машини здійснюються з допомогою ножної переносної педалі.

3. Колектив Васильківського заводу холодильників (Київська область) у 1956 р. випустив перші 
750 домашніх холодильників „Україна" з газовим підігрівом. Експлуатація апарата обходиться спожи
вачеві в 6—7 раз дешевше, ніж експлуатація холодильника з електропідігрівом. Тепер на підприєм
стві освоєно нову модель холодильника „Україна-70“. В 1957 р. колектив заводу випустить 25 тисяч 
електро- і газових холодильників.

На фото: 1. В новому ткацькому цеху Дарницького шовкокомбінату. На передньому плані—тка
ля комсомолка А. Семакова. 2. Працівник відділу технічного контролю Ржевського заводу П. Л. Ко
лоніцин за перевіркою готових швейних машин „Волга". 3. В цеху складання холодильників Васильків
ського заводу. 

Фото М. Начинкіна, Н. Чамова і Н. Цидільковського. (Прескліше РАТАУ).
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Ольга Григорівна Лимбор
ська—краща доярка колгоспу 
імені Свердлова. Вона зареєст
рована кандидатом у депутати 
до районної Ради депутатів 
трудящих по Коробчинському 
виборчому округу № 10.

На знімку: О. Г. Лимборська.

Наші кандидати
Серед зареєстрованих кан 

дидатів у депутати до Софіїв
ської сільської Ради багато пе
редовиків землеробства й тва
ринництва колгоспу імені Чка
лова. Цієї високої честі удос
тоєні ланкова З инаїда Сту- 
дінська, бригадир рільничої 
бригади Сергій Кучерявий, кол
госпниці Марія Невінчана, Га
лина Кодацька та інші.

В день виборів до місцевих 
Рад трудівники колгоспу всі, 
як один, голосуватимуть за 
кандидатів блоку комуністів і 
безпартійних.

В. КОНОФІЦЬКИЙ, 
редактор колгоспної ба
гатотиражки.

Кращий шофер колгоспу
Хлібороби колгоспу імені 

Будьонного все ширше роз
гортають соціалістичне змаган
ня за гідну зустріч дня ви
борів до місцевих Рад .

В змагання включилися кол
госпні шофери. На доставці

жому найкращ их показників 
домігся шофер Павло Гордуз. 
Він автомашиною завіз до кол
госпу понад 130 тонн жому.

Б. СТОГУЛ. 
член сільгоспартілі іменіі 
Будьонного.

Вивезено 450 тонн гною
Трудову вахту на честь ви

борів до місцевих Рад успіш
но несуть колгоспники дру
гої бригади артілі імені Дзер
ж инського. Вони вже вивез
ли в поле 450 тонн гною. Лан

ки Олени Ноур, Клавдії Зай
цевої та Раїси Хайновської  вже 
заготовили по 1 5 — 17 центне
рів попелу та по 10 центнерів 
пташиного посліду.

А. БОРОДАТЬЄВ.

Справи в бригаді  п о л і п ши л ис ь
Перша рільнича бригада 

колгоспу імені Ш евченка дов
гий час відставала. Нещодавно 
бригадиром тут призначено Іва
на Красюка, який має великий 
досвід в рільництві. Новий 
бригадир спирається на творчу 
активність хліборобів, пра
вильно організовує працю лю

дей. Все це дає п озитивн і на
слідки: бригада успіш но го
тується до весни.

Готуючись до виборів у 
місцеві Ради, хлібороби викли
кали па зм агання другу ріль
ничу бригаду.

П. КУШНІР,
член редколегії стінгазети.

Ганна Кабаченко працює на 
молочно-товарній фермі кол
госпу імені Маленкова вже 
кілька років. Бона має бага
тий практичн ий досвід, охоче 
передає його молодіш дояркам.

Перший рік на фермі труди
ться Раїса Драч. Вона напо
легливо вчиться у передових 
доярок, переймає їх  методи 
праці. Завдяки цьому домогла

ся непоганих показн иків у 
змаганні на честь виборів до 
місцевих Рад.

Обидві доярки змагаються 
між собою. Кожна з них уже 
надоїла на фуражну корову 
близько 800 літрів молока.

А. КОНЕЛЬСЬКИЙ, 
голова колгоспу імені 
Маленкова.

На честь виборів 
до місцевих Рад

Змагання колгоспних доярок

Вище прапор всенародного со
ціалістичного змагання! Нови
ми перемогами зустрінемо 40-і 
роковини Великого Жовтня!



2. Л Е Н І Н Е Ц Ь 10 л ю то го  1957 року.

_____  П а р т і й н е  ж и т т я  _____

Одержувати високі прибутки 
від усіх галузей колгоспного виробництва

Цими днями пленум райко
му КП України розглянув пи
тання  про організаторську ро
боту правлінь колгоспів імені 
Молотова та імені Хрущова по 
виконанню прибутково-видат
кового кошторису. З доповідя
ми виступили голови колгоспів 
М. Вижул та М. Сімбаба.

Пленум відмітив, що сільгосп
артілі знаходяться в однакових 
умовах, але наслідки господа
рювання різні. Правління та 
парторганізація колгоспу імені 
Молотова більш конкретно ке 
рують всіма галузями громад
ського виробництва, основну 
увагу зосереджують на збіль
ш ення виробництва сільсько
господарських продуктів, на 
зменш ення затрат праці та 
коштів на одиницю продукції, 
контролюють виконання при
бутково-видаткового кошторису. 
За минулий рік артіль одержа
ла по 872 карбованці доходу 
на кожний гектар сільськогос
подарських угідь, або по 3177 
карбованців на одного працез
датного колгоспника.

За  одержання високих при
бутків від усіх галузей колгосп
ного виробництва погано дбають 
у колгоспі імені Хрущова. 
Низький доход одержали від 
рільництва і тваринництва. Б 
занедбаному стані такі галузі 
як  бджільництво, садівництво, 
городництво. Один гектар угідь 
приніс артілі лише 392 карбо
ванці доходу. Ще досить висо
к і затрати трудоднів та грошей 
на виробництво одиниці про
дукції, майже вдвічі більші 
ніж  у колгоспі імені Молотова.

Правильне ведення фінансо
вого господарства сприяє зміц
ненню громадського багатства 
колгоспів, збільшенню їх дохо
дів і п іднесенню матеріального 
добробуту колгоспників. Кам’
янці запровадили щомісячне 
авансування хліборобів. Члени 
артілі одержали на вироблені 
трудодні хліба та грошей біль
ше, ніж  у колгоспі імені Хру
щова.

Як один, так і другий кол
госпи недоодержали великих сум 
від реалізації тваринницької 
продукції, бо не виконали пла
нів по відгодівлі свиней.

Керівники колгоспів не зроби
ли висновків з  помилок мину
лого року. До цього часу не 
складено виробничих планів, 
прибутково-видаткових кошто
рисів на 1957 рік, не опра
цьовано щомісячних планів 
одержання грошей від кожної 
галузі виробництва. Ці недолі
ки сталися тому, що первинні 
парторганізації послабили кон
троль за діяльністю правлінь.

В обговоренні доповідей чле
ни райкому взяли активну 
участь.

— В обох МТС, у райвикон
комі та його відділах, відділен
ні Держбанку є багато еконо
містів,— говорить у своєму вис
тупі кандидат в члени райко
му М. Таран,—та в колгоспах
вони майже не бувають, не 
допомагають правлінням кол
госпів поліпшувати фінансове 
господарство.

Секретар парторганізації Мар
тоноського колгоспу імені Ста
ліна В. Зайцев сказав, що кол
госп недоодержав у минулому
році велику суму грошей від 
вирощування гібридного насін
ня кукурудзи тому, що керів
ники колгоспу завчасно не 
подбали про збирання та про
сушування качанів.

— Первинна парторганізація 
сільгоспартілі імені Маленко
ва,— розповідає В. Б угайчук,— 
звернула увагу на те ,  що в 
колгоспі не виконано за квар
тал прибуткову частішу кош
торису. Це питання поставили 
на обговорення партійних збо
рів. Викрили причіпні, а вони
полягали в тому, що була низь
ка продуктивність тваринниц
тва. Після цього молочно-то
варну ферму зміцнили кадрами 
молодих доярок. Заготовили 
достатню кількість кормів. По
ліпшився догляд за тваринами. 
Тепер маємо кращ і наслідки.

Окремі колгоспи одержали 
малу кількість прибутків від 
рільництва. Сталося це тому, 
що не скрізь виконують я к 
слід важли ві агротехнічні захо
ди. Мало вивозять місцевих та 
мінеральних добрив на поля, 
порушують строки сівби та об
робітку грунту, допускають 
втрати під час збирання. Вна
слідок цього одержують низь 
кі врожаї. Обидві МТС в ми
нулому році не виконали до
говірних зобов’язань перед кол
госпами на силосуванні та зби
ранні кукурудзи. Тому збиран
ня цієї цінної культури за
тягли в зиму, допустили вели
к их втрат. Про це говорили у 
своїх виступах члени райкому 
партії П. Стоян, М. Врадій, 
С. Болгарин та інші.

У колгоспах імені Куйбише
ва, імені Свердлова, імені Хру
щова, імені Молотова витраче
но великі кошти на придбання 
підвісних доріг, електродоїль
них апаратів, автонапувалок 
та інших маш ин і механізмів. 
Минають роки. Механізми та 
устаткування у виробництво 
не впроваджу ються, лежать 
під відкритим небом і псуються. 
А це негативно впливає на 
фінансове господарство. Мало 
дбають про широке впровад
ження механізації у колгоспне 
виробництво керівники колгос
пів та МТС, а також плановий 
відділ райвиконкому. *

Секретар райкому партії 
С. Корлюк у своєму виступі 
особливо загострив увагу н а 
причини відставання колгоспів 
по окремих галузях виробниц
тва. На конкретних прикладах 
показав, чому окремі колгоспи 
одержують мало прибутків.

На пленумі виступив з про
мовою голова виконкому Кіро
воградської обласної Ради де
путатів трудящих Г. Турбай.

У постанові пленуму звер
нуто особливу увагу на поліп
шення фінансово-господарської 
діяльності к олгоспів.

Народні заощадження
Основним джерелом доходів 

бюджету Радянської держави 
є невпинно зростаючі надход
ження в ід промислових підпри
ємств, транспорту, торгівлі, 
сільського господарства. 

Важливим додатковим джере
лом доходів бюджету є кошти, 
які надходять по державних 
позиках. Від державних позик 
мають великі вигоди і трудя
щі нашої країни.

Лише в минулому році насе
ленню району виплачено ви
грашів на суму біля 935 ти
сяч карбованців.

Вклади до ощадних кас 
сприяють дальшому розвитку 
народного господарства. Трима
ти гроші в ощадкасах вигідно. 
Вкладникам нашого району 
лише за 1950 рік нараховано

процентної надбавки 51 тися
чу карбованців.

—З берігати гроші в ощадка
сі зручно,— говорить механік 
Ново-Миргородської автороти 
П. Побереж ець.— Я зберігав в 
ощадкасі певну суму грошей і 
купив на них дочці піаніно.

   Працівник міжрайонної май
стерні капітального ремонту 
Б. Браїловський н а свої зао
щ адження, як і він зберігав у 
ощадкасі, придбав «Москвича».

Трудящі району!
Зберігайте гроші в ощадка

сах! Цим ви також  допоможете 
достроково виконати завдання 
шостого п 'ятирічного плану.

Й. ГОДІК, 
завідуючий центральною 
ощадкасою району.

Вінницька область. У колгоспі „13 років Жовтня", Джулинського 
району, працює гурток по вивченню конкретної економіки соціа
лістичного сільського господарства, в якому навчаються 49 колгосп
ників. Керує гуртком голова колгоспу В. Є. Бойко.

На фото: В. Є. Бойко проводить чергове заняття гуртка.
Фото Ю. Копита (Прескліше РАТАУ).

Слідами наших виступів

„Як дбає, так і має“
В райгазеті за 27 грудня 1956 р. 

вміщувалась критична замітка. 
Голова колгоспу імені Сталіна 
М. Грек повідомив редакції, що 
наведені факти підтвердились. За

погану роботу доярку Надію Мос
каленко звільнено з посади. Дог
ляд за групою корів провадить 
інша доярка, яка сумлінно вико
нує покладені обов’язки.

„Поширювати передовий досвід"
Огляд стінної газети Панчів

ської МТС було опубліковано 
під таким заголовком у райгазеті 
за 17 січня ц. р. Секретар партій
ної організації МТС М. Жиленко 
повідомив редакції, що цей ог

ляд обговорено на нараді членів 
редколегії стінгазети з участю 
робкорівського активу. Враховано 
критичні зауваження, намічені за
ходи для поліпшення змісту стін
газети.

С лідами неопублікованих листів
Лікар П. Є. Полупай грубо 

ставився до хворих. Про це на
писав до редакції пенсіонер І. Гри
маловський. Як повідомив редакції 
завідуючий райвідділом охорони 
здоров’я Д. С. Маган, якому над
силалась копія листа, наведені фак
ти дійсно мали місце. Лист обгово
рено на нараді медпрацівників рай
лікарні. Полупану за грубе став
лення до хворих зроблено зау
важення.

погано виконує свої обов’язки, 
часто пиячить разом із завгоспом 
Ю. Чижмою. Копію листа редак
ція надсилала для перевірки та 
вжиття заходів. Секретар партор
ганізації колгоспу І. Стародуб 
повідомив редакції, що наведені 
в листі факти підтвердились. 
Лист обговорено на засіданні 
партбюро. Ганула та Чижму су
воро попереджено. В. Ганула з 
посади комірника звільнено.

Редактор
X. СОКОЛОВСЬКИЙ.

В листі до редакції хлібороби 
колгоспу імені Свердлова написа
ли про те, що комірник В. Ганул

ництво, птахівництво. Ось, на
приклад, від городництва торік 
планували одержати більше 
111 тисяч карбованців прибут
ку, а одержали тільки 8 тисяч. 
Від ставу думали одержати 20 
тисяч карбованців прибутку, а 
не одержали нічого. Тому й 
 колгосп в цілому план одер
жання доходів не виконав і 
наполовину.

Справедливо критикуючи до
пущені недоліки, колгоспники  
у своїх виступах вказували на 
необхідність рішучого посилен
ня темпів п ідготовки до весня 
ної сівби, поліпшення стану 
справ на фермах. У багатьох
виступах підкреслювалось, що 
керівн икам колгоспу треба час
тіше радитись з людьми, пожва
вити культурно-масову та вихов
ну роботу серед к олгоспників.

Збори обрали головою кол
госпу Д. Руденка. До складу 
правління колгоспу ввійшло 7 
чоловік.

П. ПІСКОВИЙ, 
голова виконкому Ліка
рівської сільради.

своєму виступі на зборах сказав:
—Керівники колгоспу скла

дали хороші плани, але погано 
боролись за їх втілення в життя.

В минулому році к олгосп 
одержав надто н и зький урожай 
зернових і технічних культур. 
На кожному гектарі зібрано 
тільки по 86 центнерів цукро
вих буряків, по 4 1 центнеру
овочевих культур. Низькою бу
ла продуктивність тваринниц
тва. Причини цього відставан
ня криються насамперед у н е
задовільній організації праці 
людей, відсутності бойового й 
оперативного керівництва кож
ною ділянкою виробництва.

Колгоспники Ф. Дануца, 
Б. Руденко, П. Горбулін, І . Бон
даренко та інші говорили у 
своїх виступах про шляхи по
долання відставання  артілі. 
«Так далі господарювати не мож
на!»— справедливо зауважували 
хлібороби. Адже ж не секрет, 
що з року в р ік  зовсім не дає 
прибутків городництво, бджіль

Господарювати треба краще!
Колгосп імені Орджонікідзе 

має великі можливості для 
розвитку всіх галузей сільсько
го господарства. Є тут всі необ
хідні умови для в ирощ ування 
високих урожаїв овочів, для 
розвитку рибництва, садівниц
тва та інших допоміжних га
лузей господарства. Однак на
явні резерви що використову
ються вкрай погано.

Я к подолати відставання 
артілі, збільшити виробництво 
продукції землеробства й тва
ринництва, грошові доходи , зро
бити повноцінним трудодень— 
всі ці питання стояли в центрі 
уваги звітно-виборних зборів, 
що днями відбулися в колгоспі. 
Виступаючі справедливо вка
зували , що голова правління 
Д. Руденко у звітній доповіді 
слабо розкрив причини відста
вання колгоспу, шляхи даль
шої боротьби за збільшення 
доходів від кожної галузі гос
подарства.

Колгоспник П . П оповен к о у

Ново-Миргородська інкубаторно-птахівнича станція 
приймає на інкубацію яйця сільськогосподарської птиці. 
Для населення і колгоспів умови прийому пільгові при за
рахуванні в держпоставку:

За здані 100 куриних яєць зараховується 150.
За здані 100 штук качиних або індюшиних яєць зарахо

вується 300, за здані 100 штук гусиних яєць зараховуєть- 
  ся 500.

Приймання яєць провадиться щоденно з 8 години ранку 
до 5 години вечора. Вихідний день—неділя.

Дирекція.
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